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H SELECT SOFTWARE συμπληρώνοντας 40 χρόνια δραστηριοποίησης στο χώρο της 
Πληροφορικής, συνεχίζει με επιτυχία να αναπτύσσει και να παρέχει ολοκληρωμένα 
Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας,  μεγιστοποιώντας το χρηματοοικονομικό όφελος των 
πελατών της. 

Τα ολοκληρωμένα συστήματα SELECT ERP όπως και όλες οι εφαρμογές μας 
υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα εμπορικών, λογιστικών και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ενσωματώνοντας καινοτομίες και αυτοματοποιημένες επιχειρησιακές 
διαδικασίες. Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, αλλά και η ταχύτητα με την 
οποία παρέχονται, αποτελεί το κύριο συστατικό, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην 
υλοποίηση του λογισμικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ασφάλεια της εξαγωγής 
των δεδομένων αναπτύσσοντας ειδικά προγράμματα ελέγχου και διασταύρωσης της 
πληροφορίας.

Σημαντικό πλεονέκτημα των εφαρμογών που αναπτύσσει η SELECT SOFTWARE 
αποτελεί το γεγονός ότι μπορούν το ίδιο εύκολα να εξυπηρετήσουν επιχειρήσεις μικρού 
και μεσαίου μεγέθους, αλλά και μεγάλες εταιρείες ή και ομίλους εταιρειών, διότι 
προσαρμόζονται με ευκολία στις ανάγκες και στις απαιτήσεις κάθε πελάτη σε 
οποιαδήποτε αγορά.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
SELECT SOFTWARE
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 Όραμά μας είναι η ανάπτυξη
και υλοποίηση νέων εφαρμογών
που καλύπτουν σήμερα τις    
ανάγκες της επιχείρησης του αύριο.

"
"2 3

υλοποιούμε και λειτουργούμε
τη δική σας εφαρμογή. 

Δεν παραμετροποιούμε μια εφαρμογή,
προσαρμόζουμε την εφαρμογή μας

στις δικές σας ανάγκες,

"

"



Στη SELECT SOFTWARE διαθέτουμε έμπειρα και άρτια καταρτισμένα στελέχη, 
οικονομολόγους, αναλυτές μηχανογράφησης και προγραμματιστές που αναπτύσσουν 
καινοτόμες εφαρμογές και προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Παρέχουν 
προσωπική εξυπηρέτηση και άμεση υποστήριξη στην επίλυση θεμάτων. Η άριστη σχέση 
και συνεργασία με τον πελάτη είναι ζωτικής σημασίας για εμάς.

Πιστεύουμε στην ομάδα μας, αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε την δυναμική της, 
χτίζουμε σχέσεις μακροχρόνιας συνεργασίας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση με στόχο 
την εξέλιξη και την αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ
SELECT SOFTWARE

>  Ενεργής παρουσίας στο χώρο της πληροφορικής
>  Δημιουργίας αξιόπιστων εφαρμογών που λειτουργούν ως
     εργαλεία απόφασης για το στέλεχος ή τον επιχειρηματία 
>  Καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες 
>  Ποιοτικής υποστήριξης και after sale εξυπηρέτησης

40 Χρόνια…
> ERP
> Web & Mobile Applications
> Ειδικές Εφαρμογές
> Tailor Made

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
> Επιτόπια & Απομακρυσμένη Υποστήριξη Λειτουργίας
> Χρηματοοικονομικές Αναφορές

& Μηνιαίες-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
> Συμβουλευτικές Yπηρεσίες
> Training Services

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
> Βραχύχρονα-Ετήσια Αποτελέσματα
> Ενοποιημένα Αποτελέσματα
> Αναλυτική Λογιστική 
> Ενοποίηση-Διάσπαση Εταιρειών,

Απόσχιση Κλάδου 
> Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
> Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
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“Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας βήμα,
παρέχουμε προσωπική εξυπηρέτηση
χτίζοντας σχέσεις μακροχρόνιας
συνεργασίας.”



Εξασφαλίστε άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα σας τη στιγμή που τα 
χρειάζεστε με τη χρήση φορητής συσκευής. Επιλέξτε πρωτοποριακές λύσεις που 
προσαρμόζονται και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και στις ανάγκες κάθε χρήστη. 

WEB & MOBILE APPLICATIONS
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Sales Order
Purchase

Η εφαρμογή SOP
αποτελεί την ιδανική 
λύση για:

> Πωλητές
   (Παραγγελιοληψία/

Παραγγελιοδοσία, 
Τιμολόγηση, Έξοδα)

> Προϊστάμενοι 
Πωλήσεων (Δρομολόγια, 
Πωλητές/Προϊστάμενοι 
Πωλήσεων, Διαχείριση 
Παραγγελιών/Εισπράξεων
, Εξοδολόγια, Αναφορές
/Στατιστικά)

“Άμεση και ασφαλή πρόσβαση
στα δεδομένα σας.”

Financials

Με τη χρήση αναφορών 
και γραφημάτων αποκτάτε 
πλήρη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης 
της επιχείρησης σας σε 
πραγματικό χρόνο.

> Ισολογισμός
> Αποτελέσματα 

Περιόδου
> Χρηματοοικονομικές 

Αναφορές 
> Αριθμοδείκτες 
> Απαιτήσεις
> Υποχρεώσεις
> Διαθέσιμα

Reporting

Η εφαρμογή Reporting 
παρέχει άμεση ενημέρωση 
σε στελέχη της 
επιχείρησης σχετικά με 
Πωλήσεις, Αγορές, 
Απαιτήσεις, Διαθέσιμα, 
Υποχρεώσεις, κ.α.

Με τη χρήση αναφορών 
και γραφημάτων 
πραγματοποιούνται από το 
σύστημα προτάσεις που 
είναι βασισμένες στα 
δεδομένα της επιχείρησης 
σας. 

ERP
Το SELECT ERP αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εμπορικών, λογιστικών και 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενσωματώνοντας καινοτομίες και αυτοματοποιώντας 
διαδικασίες.

Οι βασικές ενότητες του SELECT ERP είναι:

> Λογιστική & Οικονομική Διαχείριση
> Εμπορική Διαχείριση
> Διαχείριση Αποθήκης
> Παραγωγή
> Εμπορικές πολιτικές 
> Εισαγωγές 

> Μισθοδοσία
> Συμφωνίες-Παροχές
> Ειδικές Εφαρμογές
> Χαρακτηριστικά Ειδών
> Προμήθειες, Εφοδιαστική αλυσίδα
    & WMS

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΑΣ



ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ηλεκτρονική Καταχώρηση
Extrait Τραπεζών
Αυτόματη ενημέρωση από το Extrait της 
τράπεζας όλων των συναλλαγών με 
παράλληλη διασταύρωση όλων των 
κινήσεων με την Γενική Λογιστική.

Προϋπολογιστικό Cash Flow 
Το Cash Flow αντλεί αυτόματα τα 
στοιχεία από τα υποσυστήματα της 
εφαρμογής, είναι ενημερωμένο με όλη 
την νομολογία σχετικά με τον τρόπο 
πληρωμής των διάφορων υποχρεώσεων, 
παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου όλων 
των υποχρεώσεων και απαιτήσεων της 
εταιρείας. 

Εφαρμογές EDI
Το EDI διευκολύνει τις εταιρείες που 
έχουν να διαχειριστούν μια πολύ μεγάλη 
γκάμα ειδών και αντίστοιχα ένα μεγάλο 
όγκο παραστατικών αγορών.

Δάνεια-Leasing - Εγγυητικές-Υποθήκες
Στο υποσύστημα των δανείων παρακο-
λουθούμε και διαχειριζόμαστε τις συμ-
βάσεις με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα καθώς και τις κινήσεις που 
αφορούν την εξέλιξη των βραχυπρό-
θεσμων ή μακροπρόθεσμων δανείων.

Ενοίκια Εισπρακτέα-Πληρωτέα
Παρακολούθηση και διαχείριση των 
ενοικίων καθώς και των συμβάσεων 
μίσθωσης-εκμίσθωσης. Αυτόματη δημι-
ουργία εγγραφών υποχρεώσεων/απαι-
τήσεων, έκδοση και αποστολή  όλων των 
απαραίτητων δηλώσεων και καταστά-
σεων ενοικίων.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΑΣ
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Συμβάσεις Εταιρειών

Παρακολούθηση και διαχείριση όλων των 
συμβάσεων που έχει συνάψει η εταιρεία με 
τρίτους εκτός τραπεζών (συμβόλαια ασφαλι-
στικών εταιρειών, εταιρειών πληροφορικής, 
κ.α). 

Χρεόγραφα

Παρακολούθηση και διαχείριση των μετο-
χών που έχει η εταιρεία στην κατοχή της. 
Εκτός από την αναλυτική καταχώρηση του 
χαρτοφυλακίου των χρεογράφων δίνει την 
δυνατότητα παρακολούθησης καρτέλας από 
την ημερομηνία απόκτησης μέχρι και 
σήμερα για κάθε ένα από τα χρεόγραφα. 
Επίσης μέσω της διαδικασίας αποτίμησης 
των χρεογράφων προσδιορίζονται με 
αυτόματο τρόπο το κέρδος ή η ζημιά 
ανάλογα με την διακύμανση των τιμών και 
γίνονται οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές. 

Δ.Ε.Κ.Ο

Το υποσύστημα των Δ.Ε.Κ.Ο παρακολουθεί 
και ελέγχει όλες τις δαπάνες που αφορούν 
Ενέργεια-Ύδρευση-Τηλεπικοινωνίες. 

> Αναλυτική παρακολούθηση των στοιχείων 
ανά μετρητή παροχής.

> Αυτόματος υπολογισμός των εξόδων των 
λογαριασμών αναλυτικά.

> Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων.

Μετοχολόγιο

Η εφαρμογή του μετοχολογίου δίνει τη 
δυνατότητα αναλυτικής παρακολούθησης 
και διαχείρισης των μετόχων. Μέσω κωδικο-
ποίησης όλων των γεγονότων απόκτησης ή 
εκποίησης μετοχών όπως π.χ. αγορές 
μετοχών, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 
μερίσματα πληρωτέα κ.α, επιτυγχάνουμε 
ανά πάσα στιγμή την έγκυρη πληροφόρηση 
της εταιρείας για το ύψος των τεμαχίων που 
έχει στην κατοχή του κάθε μέτοχος καθώς 
και καρτέλα με τις κινήσεις του. Δυνατότητα 
εκτύπωσης - αποστολής βεβαιώσεων μερι-
σμάτων, για κάθε ένα από τους μετόχους 
της εταιρείας, με ηλεκτρονικό τρόπο. 

Αποτίμηση Εταιρείας-Καταστημάτων

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα απεικό-
νισης όλων των παραμέτρων που θα πρέπει 
να υπολογιστούν στην περίπτωση πώλησης 
ή διακοπής της λειτουργίας ενός καταστή-
ματος ή και ολόκληρης της εταιρείας (κόστος 
παγίων, εμπορευμάτων, εργαζομένων, αυτό-
ματης δημιουργίας και έκδοσης παρα-
στατικών πώλησης παγίων και εμπορευ-
μάτων κ.α).



Χονδρικό Εμπόριο & 
Διανομή, Εισαγωγές
Δημιουργία τιμολογιακών πολιτικών ανά 
ομάδα πελατών, διαχείριση αποθεμάτων σε 
πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους με δυ-
νατότητα συνεχούς παρακολούθησης maxi-
mum και minimum stock, παρτίδες ειδών,  
κλπ. Συνδυαστικά με τις Mobility δυνατό-
τητες προσφέρει λύσεις στη διαχείριση των 
παραγγελιών σας από το δίκτυο των πωλη-
τών μέχρι την τιμολόγηση. Επιπλέον μπο-
ρείτε να παρακολουθήσετε κάθε παραγγελία 
σας στο εξωτερικό, από την προπαραγγελία 
(προφόρμα εισαγωγής) μέχρι την ολοκλή-
ρωση της. 

Παροχή Υπηρεσιών
Για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών το 
SELECT ERP προσφέρει εξειδικευμένα 
εργαλεία για να αυτοματοποιήσετε τις καθη-
μερινές σας εργασίες. Με τα Συμβόλαια 
Υποστήριξης γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τις 
υποχρεώσεις σας, τι πρέπει να τιμολογήσετε 
και πότε. Μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής 
κοστολογούνται όλα τα έργα που έχετε ανα-
λάβει και με τις εξειδικευμένες λειτουργι-
κότητες της εφαρμογής ελαχιστοποιείτε το 
καθημερινό κόστος της επιχείρησης σας.
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Retail
Το SELECT RETAIL με τις εξειδικευμένες 
εφαρμογές που περιλαμβάνει, αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα έγκυρων μηχανο-
γραφικών λύσεων για τον κλάδο του λιανικού 
εμπορίου. Προσφέρει back-office υποστή-
ριξη, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη 
με όλες τις καθημερινές λειτουργίες των 
συστημάτων του καταστήματος (front-office). 

Super Market

Ειδικές Ενότητες:

Εφαρμογές POS, Εφαρμογές EDI Ταμειακές 
Καταστάσεις, Απολογιστικές Συμφωνίες Προ-
μηθευτών, Παραγγελίες/Παραλαβές κατα-
στημάτων, Εφαρμογές Ειδικών τιμών, 
Εφαρμογές Loyalty, Εφαρμογές Ελέγχου 
Κόστους, Εφαρμογές M.I.S, Πόροι Κατα-
στήματος, Μικτό-Καθαρό Αποτέλεσμα κατά 
κατάστημα, προμηθευτή, κατηγορία-ομάδα 
και είδος.

Βιομηχανία
Η SELECT SOFTWARE παρέχει 
ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης 
διαθέτοντας υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε 
σύγχρονης βιομηχανίας. 

Τομείς Δραστηριοποίησης

> Medical - Pharmaceuticals 
> Τυροκομείο 
> Βιομηχανία Επεξεργασίας Κρέατος 
> Κυτιοποιία 
> Βιομηχανία Αλλαντικών  
> Εμφιαλωτήρια Νερού 
> Χημική Βιομηχανία 

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΑΣ

TAILOR MADE
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Ενοποίηση-Διασπαση Εταιρειών,
Απόσχιση Κλάδου

> Δημιουργία Ισολογισμού Διάσπασης.

> Διαχωρισμός εγγραφών υποσυστημάτων στις 
συνιστώμενες εταιρείες όταν πρόκειται για 
διάσπαση ή απόσχιση κλάδου.

> Εγγραφές θετικής ή αρνητικής υπεραξίας πάγιου 
ενεργητικού ανά πάγιο για τον υπολογισμό των 
αποσβέσεων στις συνιστώμενες  εταιρείες.

> Δημιουργία εγγραφών κλεισίματος και 
ανοίγματος στις περιπτώσεις διάσπασης και 
απόσχισης με τελείως αυτόματο τρόπο.

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

> Μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων από 
τα Ε.Γ.Λ.Σ στα Ε.Λ.Π.

> Δημιουργία και συμφωνία των καταστάσεων 
μεταβολών καθαρής θέσης και χρηματοροών. 

> Δυνατότητα παράλληλης τήρησης βιβλίων Ε.Λ.Π  
χωρίς επιπλέον καταχωρήσεις.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

> Παράλληλη τήρηση βιβλίων και υποσυστημάτων 
σε Δ.Λ.Π.

> Μετατροπή των βιβλίων του Ε.Γ.Λ.Σ σε Δ.Λ.Π.

> Αποθήκευση όλων των οικονομικών 
καταστάσεων για μελλοντική χρήση.

> Υπολογισμός και παρακολούθηση της 
αναβαλλόμενης φορολογίας.

> Ειδικό κύκλωμα ενημέρωσης αναλογιστικών 
μελετών αποζημιώσεων προσωπικού για 
σχηματισμό πρόβλεψης.

> Μηχανογραφημένο ημερολόγιο εγγραφών Δ.Λ.Π

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Βραχύχρονα-Ετήσια Αποτελέσματα

> Έλεγχος και συμφωνία όλων των υποσυστημάτων 
με τη λογιστική.

> Έγκυρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση 
οποιαδήποτε στιγμή με διασταύρωση όλων  
των module της εφαρμογής.

> Πραγματική εικόνα κι αποτέλεσμα της επιχείρησης 
κάθε μήνα μέσω των προβλέψεων, της χρονικο-
ποίησης των δαπανών και της κοστολόγησης.

> Δημιουργία ετήσιων - μηνιαίων Οικονομικών 
Καταστάσεων

> Αποθήκευση όλων των αναφορών 
για μελλοντική χρήση.

> Αυτοματοποιημένη διαδικασία που δεν επιβαρύνει 
το σύστημα και τους χρήστες.

Ενοποιημένα Αποτελέσματα  

> Δημιουργία Ενοποιημένου Ισολογισμού και 
Ισολογισμού για κάθε εταιρεία ξεχωριστά.

> Δημιουργία εγγραφών για την απαλοιφή των 
ενδοεταιρικών συναλλαγών.

> Έλεγχοι του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου  
με το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής.

> Δυνατότητα ενοποίησης εταιρειών που 
συμμετέχουν στον όμιλο με διαφορετική 
μέθοδο ενοποίησης.

Αναλυτική Λογιστική

> Δημιουργία των λογαριασμών αλλά και των 
λογιστικών άρθρων της Αναλυτικής Λογιστικής.

> Παρακολούθηση των στοιχείων της Γενικής 
Λογιστικής ανά κέντρο κόστους. 

> Διαχωρισμός κέντρων κόστους σε κύρια και 
δευτερεύοντα.

> Ανακατανομή και επιμερισμός δαπανών
   (κύρια-δευτερεύοντα κέντρα κόστους).



ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΑΣ
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Χρηματοοικονομικές 
Αναφορές & Μηνιαίες 
Ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις
H SELECT SOFTWARE παρέχει στους πελάτες 
της υπηρεσίες Χρηματοοικονομικών Αναφο-
ρών & Μηνιαίων-Ετήσιων Οικονομικών Κατα-
στάσεων μέσω της καινοτόμου εφαρμογής 
των Βραχύχρονων-Ετήσιων Αποτελεσμάτων. 

Το σύστημα δημιουργεί πλήρης Οικονομικές 
Καταστάσεις με τελείως αυτόματο τρόπο. 
Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά διαδικασιών 
που περιλαμβάνει Ενημερώσεις, Ελέγχους 
και Συμφωνίες των υποσυστημάτων με τη 
λογιστική, δημιουργία και αντιλογισμό προ-
βλέψεων,  κοστολόγηση αποθεμάτων κ.α.  

> Εγγραφές για το κλείσιμο των βιβλίων 

> Έκδοση Οικονομικών Καταστάσεων 

> Αναφορές για την ανάλυση του 
αποτελέσματος.  

Με τον τρόπο αυτό σε περίπτωση ελέγχου 
από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, τα 
βιβλία της επιχείρησης είναι πλήρως ελεγ-
μένα, ενημερωμένα και αξιόπιστα.

Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες

> Μηχανοργάνωσης/Μηχανογράφησης

> Δημιουργία συγκριτικών/στατιστικών 
μελετών

> Οργάνωση και υποστήριξη για τη 
σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών 
και μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων

> Επιθεώρηση της λειτουργίας του 
συστήματος κοστολόγησης για τυχόν 
βελτιώσεις-διορθώσεις και εφαρμογή 
της μεθοδολογίας Activity Based Costing

> Στατιστική ανάλυση της εμπορικής 
δραστηριότητας των επιχειρήσεων

> Μελέτη βιωσιμότητας και εκπόνηση 
επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan)

> Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού

> Αποτίμηση για εξαγορά-πώληση 
επιχειρήσεων

Η SELECT SOFTWARE αναπτύσσει τις εφαρμογές 
της με τα πιο σύγχρονα εργαλεία της ORACLE. Οι 
τελευταίες τεχνολογίες αξιοποιούν τις πλέον 
σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τον 
Application Server, την Βάση Δεδομένων και τον 
Application Express (APEX). 

ΚΥΡΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

> Ευκολία χρήσης (user-friendly παραθυρικό 
περιβάλλον).

> Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω κινητού  
ή tablet. 

> Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικά 
προγράμματα για ανταλλαγή δεδομένων.

> Δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις 
ανάγκες του πελάτη (Customization).

> Μεγάλη γκάμα εκτυπώσεων και δυνατότητα 
δημιουργίας νέων βάσει των κριτηρίων που 
επιλέγει ο χρήστης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η SELECT SOFTWARE εφαρμόζει όλα τα οργα-
νωτικά και τεχνικά μέτρα που προσδιορίζονται  
στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδο-
μένων αυτών (GDPR).

Επίσης έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα 
Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 
27001:2013.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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